
DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS PÚBLICAS APTAS OU
INAPTAS A PRÁTICA DO DESPORTO E OU

ATIVIDADE FÍSICA NA CIDADE DE IPATINGA-MG

Glenda Cristina de AQUINO (UnilesteMG); Marley Pereira Barbosa ALVIM (UnilesteMG)

Introdução: Conhecer a “sua” comunidade é entendido como um primeiro passo para a
compreensão da sociedade global em que a pessoa em formação deverá intervir e
participar. O estudo e compreensão do meio local justificam-se como um fator de
consolidação da identidade pessoal e social, através da construção e reforço de
sentimentos de identificação e de pertencer, que permitem à pessoa a situar-se e
reconhecer-se como elemento de diversos agrupamentos sociais, da família às
comunidades local e nacional, e mesmo, num sentimento mais abrangente, como por
exemplo, a escola, o município, o estado, o país e o mundo. Objetivo: Este trabalho
objetivou diagnosticar as áreas públicas aptas ou inaptas a pratica do desporto e ou
atividade física por regionais; verificar quais os desportos e ou atividades físicas são
praticados, bem como, estudar a possibilidade de trabalhar a temática transversal
Educação Ambiental nestes espaços na cidade de Ipatinga-MG.  Metodologia:
Reaizou-se primeiramente uma pesquisa documental, tendo como procedimentos
metodológicos a busca por documentos que relacionam os espaços públicos existentes
no município. Utilizou-se também o formulário para enquadrar os espaços públicos em
duas categorias, apto ou inapto a prática do desporto e ou atividade física. O
formulário foi preenchido a partir de visitas e observação in loco nesses espaços. 
Resultados: Foram encontrados 22 espaços públicos, e foi possível perceber que a
maioria deles são inaptos, ou seja, não oferece condições necessárias para a prática do
desporto e ou atividades físicas. O maior número de espaços aptos é para a prática do
handebol e futsal. O Parque Ipanema, é um local mais centralizado, que oferece todos
os desportos e ou atividades físicas, em seis espaços públicos diferentes, mas que se
encontram próximos. Dentre estes espaços públicos encontrados, é possível destacar
também, os que se encontram nos bairros Novo Cruzeiro, Ideal e Bela Vista por ter
suas quadras cobertas, permitindo dessa forma a prática dos desportos e ou atividades
físicas independente das intempéries do clima. Ao analisar a condição para a prática do
desporto e ou atividade física constatou-se que 100% dos espaços públicos construídos
para ofertar o Voleibol e, 80% dos espaços públicos construídos para ofertar o
Basquetebol são considerados inaptos. Mas 100% dos espaços construídos para ofertar
a Peteca e 81,25% dos espaços públicos construídos para ofertar o Futsal e o Handebol
encontram-se aptos.  Conclusão: Foi possível perceber que a Prefeitura Municipal de
Ipatinga disponibiliza espaços públicos para a população, por regionais. Apesar disso,
nem todo bairro que constitui uma regional possui um espaço público disponibilizado
para a comunidade local. Este fato dificulta a utilização do espaço, pois o fator
mobilidade interfere diretamente neste ponto.
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